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DOCUMENT SUMMARY
ชชชื่อเอกสาร CASE STUDY

ชชชื่อลลูกคค้า

ผค้ลูตริดตต่อ

วษันททชื่

เวอรรชษัชื่น

EXECUTIVE SUMMARY
เอกสารฉบษับนทนี้จษัดทจาเพพพื่อจจาลองสถานะการใหห้ผห้ผู้เขห้าฝฝึ กอบรมไดห้ฝฝึ กภาคปฏริบษัตริในการเรทยนรห้ผู้การใชห้งานโปรแกรมบษัญชท TRCLOUD อษันจะทจาใหห้
เกริดความชจานาญ และความเขห้าใจในการทจางานของโปรแกรมอยย่างครบถห้วน
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SCENARIO – SETUP TRCLOUD
ทย่านไดห้รษับมอบหมายใหห้ทจาการวางระบบโปรแกรมบษัญชท ดห้วยโปรแกรมบษัญชท TRCLOUD โดยมทขห้อมผู้ลและรายละเอทยดททพื่เกทพื่ยวขห้องดษังนทนี้

1. บรริษษัทททพื่ตห้องการเขห้ามาใชห้งานมทรายละเอทยดดษังนทนี้
หษัวขค้อ รายละเอทยด
ชพพื่อบรริษษัท บรริษษัท ทท.อารร.สยามภษัณฑร จจากษัด
สาขา สจานษักงานใหญย่
ชพพื่อผห้ผู้ประกอบการ บรริษษัท ทท.อารร.สยามภษัณฑร จจากษัด
รหษัสประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท 0105535135983
ททพื่อยย่ผู้ 1235 ถนนราคจาแหง แขวงหษัวหมาก เขตบางกะปริ  กรรุงเทพมหานคร
เบอรรโทรศษัพทร 02 370 1250
แฟฟ๊กซร 02 370 0427
อทเมลร info@trcloud.org
เวว็บไซตร https://www.trcloud.org
ประเภทธรุรกริจ ขายอรุปกรณรเครพพื่องกรองนจนี้า / ขายซอฟทรแวรร
อษัตราภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม 7%
โลโกห้บรริษษัท https://www.trcloud.org/tr.png

2. รายละเอทยดเกทพื่ยวกษับบษัญชท และสริทธริการใชห้งานอพพื่นททพื่จจาเปว็ นสจาหรษับการขฝึนี้นระบบบษัญชท
หษัวขค้อ รายละเอทยด
การรษันเลขเอกสาร YYMMx
สมรุดบษัญชท 6 เลย่ม ไดห้แกย่ 1. สมรุดรายวษันทษัพื่วไป 2. สมรุดรายวษันรษับเงริน 3. สมรุดรายวษันจย่ายเงริน 4. สมรุดรายวษันขาย 5. 

สมรุดรายวษันซพนี้อ 6. สมรุดรายวษันสจาหรษับการ   INTERFACE
จจานวนผห้ผู้ใชห้งานททพื่เกทพื่ยวขห้อง 5 คน ( ฝย่ ายขาย / ฝย่ ายจษัดซพนี้อ / ฝย่ ายบษัญชท / ฝย่ ายคลษังสรินคห้า / ฝย่ ายบรริหาร )
แผนกททพื่เกทพื่ยวขห้อง 1. แผนกเครพพื่องกรองนจนี้า (TRS)

2. แผนกซอฟตรแวรร (TRCLOUD)
บษัญชทเงรินฝากธนาคาร มททษันี้งสริ นี้น 3 บษัญชท ไดห้แกย่

1. บษัญชทเงรินฝากธนาคารกรรุงเทพ
2. บษัญชทเงรินฝากธนาคารกสริกรฯ
3. บษัญชทเงรินฝากธนาคารไทยพาณริชยร

กลย่รุมรายไดห้ มท 2 กลย่รุมหลษักไดห้แกย่
1. รายไดห้จากการขายสรินคห้า
2. รายไดห้จากการขายซอฟตรแวรร

**รายละเอทยดผษังบษัญชทเดริมทษันี้งหมดดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#1
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3. รายละเอทยดเกทพื่ยวกษับคลษังสรินคห้า
หษัวขค้อ รายละเอทยด
การบษันทฝึกบษัญชทสรินคห้า Periodic (FIFO)
คลษังสรินคห้า 1 คลษัง
กลย่รุมสรินคห้า และบรริการ 4 กลย่รุม ไดห้แกย่ 

1.เครพพื่องกรองนจนี้า 
2. Software
3. รายไดห้อพพื่น
4. คย่าใชห้จย่ายอพพื่น

**รายละเอทยดสรินคห้าทษันี้งหมดดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#2

4. รายละเอทยดเกทพื่ยวกษับคย่ผู้คห้า
หษัวขค้อ รายละเอทยด
ลผู้กคห้า ลผู้กคห้าทษัพื่วไป
ผห้ผู้ขาย ผห้ผู้ขายทษัพื่วไป
**รายละเอทยดคย่ผู้คห้าทษันี้งหมดดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#3

5. งบทดลองคงเหลพอยกมาดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#4

6. สรินคห้าคงเหลพอยกมา
รหษัส ชชชื่อ วษันททชื่ จจานวน มลูลคต่ารวม แผนก
V204 เครพพื่องกรองนจนี้า รย่รุน V204 30/09/2017 10 40,000 TRS
V203 เครพพื่องกรองนจนี้า รย่รุน V203 30/09/2017 5 25,000 TRS
Ceramic ไสห้กรองนจนี้า 30/09/2017 5 2,000 TRS

7. รายการลผู้กหนทนี้การคห้ายกมาดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#5
8. รายการเจห้าหนทนี้คห้ายกมาดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#6
9. รายการเชว็คยกมาดผู้ไดห้ททพื่ APPENDIX#7

10. บษันทฝึกรายการคห้า
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SCENARIO – TRANSACTION ENTRY

1. วษันททพื่ 1 ตรุลาคม บรริษษัทฯซพนี้อสรินคห้าเปว็ นเงรินสดตามรายละเอทยดดห้านลย่าง

บรริษษัท ทท.อารร.เอเซทยเวอค จจากษัด (สจานษักงานใหญย่)
249/18 ถนนรามคจาแหง หษัวหมาก บางกะปริ  กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0105527025368

ใบสย่งสรินคห้า/ใบกจากษับภาษท
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: IV85092010

เงรินสด

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1
2

V203 | เครพพื่องกรองนจนี้ารย่รุน V203
V204 | เครพพื่องกรองนจนี้ารย่รุน V204

5
10

5000
4000

25,000.00
40,000.00

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

65,000.00
0.00

65,000.00
4,550.00

69,550.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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2. วษันททพื่ 1 ตรุลาคม บรริษษัทฯซพนี้อสรินคห้าเปว็ นเงรินเชพพื่อตามรายละเอทยดดห้านลย่าง

บรริษษัท เบทเทอรร ไอเดทย จจากษัด (สจานษักงานใหญย่)
F-2 2 โกลเดห้น พาวริลเลทยน 153/3 ซอยมหาดเลว็กหลวง 1 ถนนราชดจารริหร ลรุมพรินท 
ปทรุมวษัน กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0125558012063

ใบสย่งสรินคห้า/ใบกจากษับภาษท
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: BT5782089

เครดริต 30 วษัน

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1
2

Ceramic | ไสห้กรองเซรามริค
ของแถม | ไสห้กรอง PP

50
10

400
0

20,000.00
0

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

20,000.00
0.00

20,000.00
1,400.00

21,400.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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3. วษันททพื่ 1 ตรุลาคม บรริษษัทฯจย่ายคย่านจนี้าประปาเปว็นเงรินสด / บษันทฝึกในรายจย่ายอพพื่นๆ

จย่ายใหห้

การประปานครหลวง (สจานษักงานใหญย่)
400 ถนนประชาชพพื่น ทย่รุงสองหห้อง หลษักสทพื่ กรรุงเทพฯ 10210
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0994000165463

คย่าใชห้จย่ายอพพื่นๆ
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: PP8946021

เงรินสด

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด Cost-center จจานวนเงริน

1 EX5001 | คย่านจนี้าประปา - 5,000.00

รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

5,000.00
0.00

5,000.00
350.00

5,350.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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4. วษันททพื่ 1 ตรุลาคม บรริษษัทฯขายซอฟตรแวรรใหห้กษับลผู้กคห้า ลผู้กคห้าโอนเงรินใหห้ทษันทท

รายละเอทยดลผู้กคห้า:

บรริษษัท แอดไวซร โฮลดรินี้งสร กรฟ๊รุป จจากษัด (สจานษักงานใหญย่)
359-360 3 607 ถนนเพรชเกษม บางหวห้า ภาษทเจรริญ กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0105552068237

ใบกจากษับภาษท
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: IV17100001

เงรินโอนธนาคารกรรุงเทพฯ

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1
2

TR-E | โปรแกรมบษัญชท TRCLOUD Enterprise Edition
TR-I | คย่า Implementation และวางระบบบษัญชท

1
4

120,000
5,000.00

120,000.00
20,000.00

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

140,000.00
600.00

139,400.00
9,800.00

149,200.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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5. วษันททพื่ 2 ตรุลาคม บรริษษัทฯขายเครพพื่องกรองนจนี้าใหห้กษับลผู้กคห้า เครดริต 7 วษัน

รายละเอทยดลผู้กคห้า:

บรริษษัท สยามแมว็คโคร จจากษัด (มหาชน) (สจานษักงานใหญย่)
935/11 ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรท ดรุสริต กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0107537000521

ใบกจากษับภาษท
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: IV17100002

เครดริต 7 วษัน

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1
2

V204 | เครพพื่องกรองนจนี้า รย่รุน V204
Ceramic | ไสห้กรองเซรามริค

1
4

7,500
500.00

7,500.00
2,000.00

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

9,500.00
0.00

9,500.00
665.00

10,165.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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6. วษันททพื่ 2 ตรุลาคม บรริษษัทฯใหห้บรริการวางระบบบษัญชท (ภาษทขายยษังไมย่ถฝึงกจาหนด)

รายละเอทยดลผู้กคห้า:

บรริษษัท เดอะมอลลร กรฟ๊รุป จจากษัด (สจานษักงานใหญย่)
144 ถนนรามคจาแหง แขวงหษัวหมาก เขตบางกะปริ  กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0105523009350

ใบแจห้งหนทนี้
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: BL17100001

เครดริต 7 วษัน

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1 TR-I | คย่า Implementation และวางระบบบษัญชท 300 5,000 1,500,000.00

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

1,500,000.00
105,000.00

1,605,000.00

ผห้ผู้รษับสรินคห้า_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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7. วษันททพื่ 2 ตรุลาคม บรริษษัทฯไดห้รษับชจาระเงรินจาก IV17100002 โดยรษับชจาระเปว็นเชว็คจจานวนเงริน 10,165 บาท

รายละเอทยดลผู้กคห้า:

บรริษษัท สยามแมว็คโคร จจากษัด (มหาชน) (สจานษักงานใหญย่)
935/11 ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรท ดรุสริต กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0107537000521

ใบเสรว็จรษับเงริน
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: RV17100001

# เลขททชื่ใบกจากษับภาษท วษันททชื่ ครบกจาหนด จจานวนเงริน ยอดคงคค้าง ยอดชจาระ

1 IV17100002 3/10/2xxx 10/10/2xxx 10,165.00 10,165.00 10,165.00

หมายเหตรุ
เชว็คธนาคารกรรุงเทพ 
เลขททพื่ 123456789 ลงวษันททพื่ 10/10/2xxx จจานวนเงริน 10,165.00

รวมเปป็นเงริน 10,165.00

ผห้ผู้รษับเงริน_______________      ผห้ผู้รษับมอบอจานาจ_______________
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8. วษันททพื่ 2 ตรุลาคม ลผู้กคห้าบรริษษัท เดอะมอลลร กรฟ๊รุป จจากษัด (สจานษักงานใหญย่) ตห้องการใหห้บรริษษัทฯเสนอราคาโปรแกรม

รายละเอทยดลผู้กคห้า:

บรริษษัท เดอะมอลลร กรฟ๊รุป จจากษัด (สจานษักงานใหญย่)
144 ถนนรามคจาแหง แขวงหษัวหมาก เขตบางกะปริ  กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท: 0105523009350

ใบเสนอราคา
เลขททพื่ใบกจากษับภาษท: QO17100001

# รหษัสสรินคค้า / รายละเอทยด จจานวน ราคาตต่อหนต่วย จจานวนเงริน

1 TR-B | โปรแกรมบษัญชท TRCLOUD Big Data Edition 1 1,000,000.00 1,000,000.00

หมายเหตรุ รวมเปว็นเงริน
หษัก ณ ททพื่จย่าย
ยอดหลษังหษัก ณ ททพื่จย่าย
ภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม
จจานวนเงรินทษั ทั้งสริ ทั้น

1,000,000.00
0.00

1,000,000.00
70,000.00

1,070,000.00

ผห้ผู้เสนอราคา_______________      ผห้ผู้อนรุมษัตริ_______________
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9.   วษันททพื่ 3 ตรุลาคม ผย่านเชว็ครษับหมายเลข 123456789 จจานวนเงริน 10,165.00 บาท (ธนาคารกรรุงเทพ) ไมย่มทคย่าธรรมเนทยม
10. วษันททพื่ 3 ตรุลาคม บรริษษัทฯ นจาเงรินสดฝากเขห้าธนาคารเปว็นจจานวนเงริน 50,000.00 บาท
11. วษันททพื่ 3 ตรุลาคม จย่ายคย่าหนห้าใหห้พนษักงานเปว็นจจานวนเงริน 20,000 บาท (หษัก ณ ททพื่จย่าย 3%)
12. วษันททพื่ 4 ตรุลาคม เตรทยมรายงานภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม และตษันี้งเจห้าหนทนี้กรมสรรพากร

Dr 2xx ภาษทขาย xxx
Cr 1xx ภาษทซพนี้อ xxx
Cr 2xx เจห้าหนทนี้กรมสรรพากร xxx

13. วษันททพื่ 4 ตรุลาคม บรริษษัทฯ ออกใบสษัพื่งซพนี้อเพพพื่อซพนี้อคอมพริวเตอรรใหห้กษับ
บรริษษัท คอมเซเวย่น จจากษัด (มหาชน) 
ททพื่อยย่ผู้ ศผู้นยรการคห้าเทสโกห้ โลตษัส สาขาหลษักสทพื่ 559 หมย่ผู้ 3 อนรุสาวรทยร บางเขน กรรุงเทพมหานคร
เลขประจจาตษัวผห้ผู้เสทยภาษท 0107557000462

     โดยบรริษษัทตห้องการซพนี้อ Computer จจานวน 10 เครพพื่อง ราคาเครพพื่องละ 27,500 บาท (ยษังไมย่รวมภาษทมผู้ลคย่าเพริพื่ม)

14. วษันททพื่ 4 ตรุลาคม บรริษษัทฯ จย่ายเงรินเดพอนพนษักงานโดยมทรายละเอทยดดษังนทนี้
เงรินเดพอนพนษักงาน (กย่อนหษักเงรินประกษันสษังคม และ หษักภาษท ณ ททพื่จย่าย) 200,000 บาท
หษักภาษท ณ ททพื่จย่ายรวม 7,000 บาท
หษักประกษันสษังคม 10,000 บาท
เงรินสมทบประกษันสษังคมททพื่นายจห้างออกใหห้ 10,000 บาท

15. วษันททพื่ 31 ตรุลาคม ปรษับปรรุงตห้นทรุนสรินคห้าเพพพื่อสรห้างจษัดเตรทยมงบกจาไรขาดทรุนใหห้กษับผห้ผู้บรริหาร
Extra. วษันททพื่ 31 ธษันวาคม ปริ ดบษัญชท

 **สจาหรษับขห้อ 15 & Extra
โดยทษัพื่วไปกย่อนททพื่จะทจาการปริ ดบษัญชท จะตห้องทจาการปรษับปรรุงรายการตย่างๆ มามาย เชย่น ปรษับปรรุงรายการคย่าเสพพื่อมราคา/คย่าเสพพื่อมราคาสะสม, 
ปรษับปรรุงรายไดห้/รายจย่ายรษับลย่วงหนห้า, ปรษับปรรุงรายการถอนใชห้สย่วนตษัว ฯลฯ
แตย่เพพพื่อใหห้งย่ายและรวดเรว็วสจาหรษับ Case Study นทนี้ ใหห้ผห้ผู้ใชห้งานปริ ดบษัญชทโดยโอนรายไดห้/คย่าใชห้จย่ายเขห้าบษัญชททรุน (กจาไร/ขาดทรุนสะสม)
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APPENDIX
ตษัวอยย่างการจษัดเรทยงขห้อมผู้ล

# หษัวขค้อ URL
1 ผษังบษัญชท https://www.trcloud.org/casestudy/chart_of_account_tr.php
2 รายชพพื่อคย่ผู้คห้า https://www.trcloud.org/casestudy/contact.php
3 รายการสรินคห้า https://www.trcloud.org/casestudy/inventory.php
4 งบทดลองยกมา https://www.trcloud.org/casestudy/trial_balance.php
5 ลผู้กหนทนี้ยกมา https://www.trcloud.org/casestudy/iv.php
6 เจห้าหนทนี้ยกมา https://www.trcloud.org/casestudy/ap.php
7 เชว็คยกมา https://www.trcloud.org/casestudy/cheque.php
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